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September 2022 
 

Välkommen till en spännande höst tillsammans med Svenska Unescorådet! 
 
I det här nyhetsbrevet möter du bland annat Oscar Molander, Sveriges 
ungdomsrepresentant till FN:s generalförsamling, i en intervju om Transforming 
Education Summit i New York, där den globala utbildningskrisen diskuterades. 
 
Du får också en uppdatering kring nästa stora händelse inom kultursektorn - 
MONDIACULT 2022. Nu ska framtidens kulturpolitik stakas ut av kulturministrar 
från hela världen. 
 
Med anledning av dagen för allas rätt till information belyser vi Artificiell 
Intelligens - det som varit framtid har blivit nutid. Professor Virginia Dignum från 
Umeå universitet pekar på de utmaningar Sverige står inför. 
 
Dessutom: nu laddar vi inför MIK-veckan 2022, då tillit och solidaritet står på 
agendan.  

Trevlig läsning! 
 

 

    Ingen får lämnas utanför när världen möts kring 
utbildningskrisen 

 

   

Klimatkriser, krig och pandemi slår hårt mot utbildningssystem i hela världen. Världen 
står inför en utbildningskris med över 244 miljoner barn och unga som inte går i 
skolan. För att hitta lösningar och mobilisera stöd och solidaritet samlades 
världsledare på FN-konferensen Transforming Education Summit. 
 



FN:s generalsekreterare i New 
York bjöd in världsledare till ett 
historiskt möte den 19 september 
för att ta upp frågor kring 
pandemins påverkan på 
utbildningen i världen och vilka 
effekter vi kan förvänta oss över 
tid. Målet var att hitta sätt att nå 
mål 4 i Agenda 2030 – en god 
utbildning för alla. 

Konsekvenser av pandemin 
Pandemin orsakade avbrott och 
störningar i utbildningen för över 
90% av världens skolelever. 
Särskilt hårt drabbades flickor och 
unga kvinnor. 

För dem kan det visa sig att 
pandemin inneburit ett permanent 
avbrott i skolgången, som inte bara 
får konsekvenser för deras egen 
framtid och välmående, utan även 
för kommande generationer. 
 
Utbildning är en drivkraft för hållbar 
utveckling och en förutsättning för 
demokrati och jämställdhet. Krig 
och klimatkatastrofer, liksom 
ekonomiska och digitala klyftor, 
bidrar till osäkerhet i 
lärandesituationer världen över 

 

 

 
Oscar Molander på Transforming Education Summit i New 

York 

 

När stora grupper mister möjligheten till utbildning ökar utmaningarna med bland annat 
mänskliga rättigheter och hållbara livsstilar. 
 
Ungdomar drabbas 
Olika länders utbildningssystem, lärare och elever har påverkats olika mycket av 
pandemin. Det gäller bland annat graden av digitalisering, hur tillgången till utbildning 
sett ut under pandemin, och hur kvaliteten på utbildningen kunnat upprätthållas. 
 
Även skolväsendet i Sverige har påverkats på ett genomgripande sätt. Inte minst har 
perioder av högre frånvaro än normalt och ökad arbetsbelastning för lärarna, gjort det 
svårare att upprätthålla kvaliteten i undervisningen. 
 
De som framförallt får bära konsekvenserna av utmaningarna i utbildningssystemen 
är världens skolungdomar. Redan den 16 september samlades därför ungdomar från 
hela världen för att i ett första mobiliseringsmöte dela med sig kring sina hjärtefrågor och 
åsikter om hur utbildningen kan utvecklas i världen. En av deltagarna var Sveriges 
representant till FN:s generalförsamling, Oscar Molander.  
 
Vilka viktiga budskap tog du med dig till konferensen från ett svenskt 
ungdomsperspektiv? 
- Jag tog med mig FN:s åtagande “Leave no one behind” som handlar om att utbildning 
behöver särskilda insatser för att motverka diskriminering, utanförskap och minska de 
ojämlikheter och sårbarheter som exkluderar grupper från jämlikt lärande. Dessutom tog 
jag med mig hur viktigt det är att unga inkluderas och att vi värnar elev- och 



studentdemokrati. På så sätt kan vi utveckla utbildningens innehåll så att det bättre 
reflekterar elevers behov – både ur ett mångfaldsperspektiv och för morgondagens 
arbetsmarknad. 
 
Oscar Molander pekar också på hur viktigt det är att den digitala revolutionen inte 
förstärker socioekonomiska ojämlikheter i samhället. 
- Universell tillgång och kapacitet för digital utbildning är jätteviktigt. Om tillgången till 
digitala verktyg och utbildning inte säkras, riskerar vi att öka utbildningsklyftorna i 
världen istället för att alla får tillgång till kvalitativ utbildning. 
 
Ungdomsdeklaration 
Ett resultat från mötet mellan ungdomsrepresentanterna under 
generalkonferensen var en ungdomsdeklaration, som överlämnades till FN:s 
generalsekreterare António Guterres. Deklarationen är ett destillat kring 
vad de ungdomar som deltog tycker behöver förändras inom utbildningssektorn och 
innehåller ett antal rekommendationer till beslutsfattare. 
 
Oscar Molander tog särskilt intryck av hur ungdomar ser på utbildningskrisen, där 
diskussionerna genomsyrades av principerna om mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
inkludering och hållbar utveckling. 
- Den kvalitativa utbildningen idag är ojämlik på det globala planet, säger Oscar 
Molander. Den splittringen riskerar också att öka i samband med klimatkrisen och 
digitaliseringen. 
 
I den positiva vågskålen ser Oscar Molander förändringsarbetet som helhet. 
- Ungdomar arbetar outtröttligt för att driva förändring, mobilisera elever och samhällen 
och att förespråka hög kvalitet på utbildningen för alla, säger han.  
 
Att ungdomsdeklarationen tar upp inkluderande utbildning och att främja framåtsyftande 
utbildning, tycker Oscar Molander är bra. 
- Beslutsfattare behöver verka för utbildning som prioriterar kritiskt tänkande, fantasi, 
kommunikation och inte minst både empatiska och interpersonella färdigheter. 
Dessutom är det viktigt att investera i att bekämpa desinformation. 
 
Utbildning förutsättning för framtid 
FN:s generalsekreterare António Gueterres belyste särskilt hur ungdomsdeklarationen 
kommer att vara ett viktigt verktyg framåt i arbetet med att förändra utbildningen på ett 
globalt plan och främja samarbete liksom förhindra klimatförändringar, konflikter och 
fattigdom. 
- Unga har länge varit den grupp som uppmärksammat många av dagens orättvisor 
inom utbildningen och det är viktigt att tänka på att utveckla framtidens 
utbildning med unga, inte för unga, avslutar Oscar Molander. 

 Läs en sammanfattning av konferensen här. 

Läs pressmeddelandet efter konferensen här. 
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MONDIACULT 2022 - nu stakas kulturpolitikens 
framtid ut 

MONDIACULT är Unescos 
världskonferens om kulturpolitik och 
hållbar utveckling. 

Målet med konferensen, som går av 
stapeln den 28-30 september i 
Mexiko, är att skapa en 
motståndskraftig kultursektor som är 
fast förankrad i olika perspektiv kring 
hållbar utveckling och som främjar 
solidaritet, fred och säkerhet. 
 
Kulturministrar, civilsamhälle och 
aktörer från hela världen träffas för att tänka tillsammans kring hur världen kan hantera 
de globala utmaningar vi står inför och vilka akuta och framtida prioriteringar som 
behöver göras. 
 
Svenska Unescorådet ser fram emot svenskt deltagande i konferensen och 
engagemang i flera sido-event. För dig som följer konferensen från Sverige finns 
möjlighet att delta online. 

Läs allt om konferensen här: MONDIACULT 2022 | UNESCO 

 

Sidoevent under Mondiacult - tre tips där Sverige finns med:  

• 28 september: Fokus på konstnärlig frihet 

Möt kulturministrar från hela Norden och tre experter från civilsamhället som ger 
sin bild av de möjligheter och utmaningar de möter inom kultursektorn. Efter en 
inledning av Unescos biträdande generaldirektör för kultur, Ernesto Ottone, 
diskuteras olika vägar att främja konstnärlig frihet. 
 
Läs mer och anmäl dig här:  
MONDIACULT 2022 | Strengthening cultural policies to promote artistic freedom | 
Articles (unesco.org) 

Arrangörer är Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge med stöd av Nordiska 
ministerrådet och  Kulturrådet i Sverige. 

• 29 September: Fokus på världsarv och klimat 

Att kulturarv och världsarv hotas av klimatförändringar är tydligt, men kultur- och 
världsarv kan också vara en tillgång i att agera mot klimatförändringarna. Frågan 
om hur detta kan göras är fortfarande öppen, något som detta sidoevent tar fasta 
på. Här deltar bland andra Cornelius Holtorf, som innehar en Unescoprofessur 
inom arkeologi med inriktning på framtiden i relation till kultur- och naturarv. 

Följ med via:  
Responding to the climate emergency: new imperatives for cultural policy Tickets, 
Thu, Sep 29, 2022 at 2:00 PM | Eventbrite 

Sidoeventet arrangeras av Climate Heritage Network (CHN). 

• 29 september: Fokus på kulturindikatorer 

I detta sidoevent diskuteras kvalitativa och kvantitativa metoder för att mäta kultur 
och hur insamling av data kan stärka olika kulturområden.  
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MONDIACULT 2022 | Data collection and measurement of culture towards 
evidence-based policies for sustainable development | Articles (unesco.org) 
Arrangörer är Sida och Filippinernas nationalkommission till Unesco. 

 

 

”Tillsammans kan vi lösa utmaningarna med AI”  

 

Den 28 september firas den internationella dagen för allas rätt till information. 

Fokus i år är de utmaningar som artificiell intelligens (AI), e-governance (IKT) och 
tillgång till information om dessa system, utgör. Den 28-29 september arrangerar 
Unesco en global konferens om AI i Tashkent, Uzbekistan. Under konferensen kommer 
fördelar och nackdelar med AI och e-governance att diskuteras, liksom möjligheter att 
öka kunskapen bland medborgare i dessa frågor. 

Sverige deltar 
Sveriges ambassadör till Unesco och OECD, Anna Brandt, deltar med ett 
videomeddelande utifrån sin roll som ordförande för IPDC - Unescos Internationella 
program för kommunikationsutveckling. 

- Det är viktigt att fokusera på marginaliserade gruppers brist på tillgång till information 
och särskilt viktigt är det att förbättra kvinnors möjligheter, säger Anna Brandt. 

Endast en femtedel av dem som arbetar professionellt med AI idag är kvinnor. Det 
riskerar att skapa system där stereotypa könsnormer reproduceras. AI-system påverkar 
miljarder människor över hela världen, varför Unesco har sett behovet av en gemensam 
syn på etikfrågor och vikten av mer utbildning så att människor kan förstå vad AI 
innebär. 

Rekommendation underlättar 

 

 

För att underlätta för 
stater att stifta lagar 
eller ta fram 
nationella policies 
kring AI, har Unesco 
tagit fram en 
rekommendation som 
handlar om Etik och 
AI. Sverige har varit 
delaktig i 
framtagandet, bland 
annat genom 
professor Virginia 
Dignum från Umeå 
universitet, som var  
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med i expertgruppen. Virginia Dignum understryker att rekommendationen är särskilt 
viktig eftersom det är den första internationella rekommendation på området som blivit 
godkänd av alla Unescos medlemsstater Här återfinns ett universellt ramverk kring 
värden, principer och åtgärder som stämmer överens med internationell rätt. Särskilt 
fokus har lagts på att integrera etik i alla stadier av AI:s livscykel. 

Varför är det viktigt att ta hänsyn till etik, när det gäller AI?  
- AI påverkar oss alla och används bland annat som stöd för viktiga beslut i många 
sektorer. Det handlar om allt från medicinska diagnoser till kredit- och 
bidragsansökningar. Men AI ligger också till grund för olika tips vi får kring vad vi ska 
läsa, köpa eller besöka. I själva verket är AI inbäddat i många produkter och tjänster och 
kommer att användas mer och mer i framtiden. Om beslut och förslag från AI-system 
inte är i enlighet med mänskliga rättigheter eller sprider fördomar mot en viss grupp 
kommer inte bara de som tar emot denna information påverkas utan även samhället i 
stort, säger Virginia Dignum. 

Hur kan vi hantera den utmaningen? 
- Det är viktigt att alla har en baskunskap kring vad AI kan och inte kan göra och hur AI 
påverkar oss alla. Därför är just utbildning i detta så viktigt.   

Vilka är de största internationella utmaningarna med AI?  
- Även om vi är överens om vikten av mänskliga rättigheter och etik på en övergripande 
nivå, är vi inte alltid överens om hur dessa värden ska tolkas. Många människor tror att 
etik inom AI handlar om att AI-systemet levererar rätt svar. Men vad som är rätt för mig 
kanske inte är rätt för dig och varierar också i olika länder. Att förstå detta och säkra den 
globala tillgången till AI, samtidigt som vi delar på fördelarna och begränsar riskerna 
med AI, är en stor utmaning. 

Och vad ser du för utmaningar i Sverige? 
- Jag tror att det viktigaste här i Sverige är att säkerställa en dialog mellan den offentliga 
och den privata sektorn, liksom med akademin. Företag motiveras ofta av snabba 
förtjänster och ser inte de möjliga negativa konsekvenser som AI-användning kan 
medföra. Den offentliga sektorn behöver stöd för att utvärdera de AI-program som 
införskaffas för att underlätta för medborgarna. Och medborgare behöver bli mer 
medvetna och få utbildning kring AI. 

- Tillsammans kan vi lösa det mesta av detta, men vi behöver en mer strukturerad och 
regelbunden dialog i dessa frågor, avslutar Virginia Dignum. 

Foto: Virginia Dignum sitter framför en dator. Fotograf: Mattias Pettersson 

Virginia Dignum är professor i social och etisk AI vid Umeå Universitet, 
Wallenberg chair i Responsible Artificial Intelligence samt programdirektör för 
WASP-HS (Humanities and Society). Hon har varit med i expertgruppen som tagit 
fram Unesco-rekommendationen om Etik och AI. Virgnia Dignum är även med i 
den s.k. High Level group som arbetar med implementering av 
rekommendationen. 
 
Läs mer om rekommendationen här: UNESCO member states adopt the first ever 
global agreement on the Ethics of Artificial Intelligence 

Läs mer om AI-konferensen i Tashkent: Global Conference on Universal Access to 
Information 2022: Artificial Intelligence, e-Governance and Access to Information 
(unesco.org) 
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Tillit och solidaritet, ledord för den globala MIK-veckan 
  

“There is a growing disconnect between people and the institutions that serve 
them... an ever deeper crisis of trust fomented by a loss of shared truth and 
understanding.”  
Our Common Agenda, António Guterres, FN:s generalsekreterare 

 
Den 24 oktober startar Unescos globala MIK-vecka som fokuserar på att bygga tillit och 
solidaritet genom medie- och informationskunnighet. Runt om i världen kommer många 
olika aktiviteter och insatser att genomföras på temat. 
 
MIK och demokrati 
I Sverige arrangerar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet konferensen 
Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap den 26-27 
oktober. 
 
Syftet med konferensen är att skapa ett forum där politik, kunskap och praktik möts för 
att tillsammans flytta fram positionerna på MIK-området. Konferensen fokuserar särskilt 
på samverkan och en tydligare ansvarsfördelning inom MIK-frågorna, i syfte att skapa en 
helhetssyn på området. 
 
Svenska Unescorådet kommer delta på plats genom generalsekreterare Anna-Karin 
Johansson som talar om utsikterna för yttrandefriheten globalt. Dessutom deltar Ulla 
Carlsson, innehavare av en Unesco-professur i yttrandefrihet, medieutveckling och 
global politik, vid Göteborgs universitet. 
 
Livesändning och eftertittning 
Konferensens första dag kommer att livesändas och är öppen för alla. Den andra dagen 
filmas och publiceras sedan i efterhand för allmänheten. 

Läs mer: 
Intervju med Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson.  

Nationell konferens om MIK - Svensk biblioteksförening (biblioteksforeningen.se) 

Läs mer om Unescos målsättningar med MIK-veckan här.: Nurturing Trust: A 
Media and Information Literacy Imperative; Global Media and Information Literacy 
Week, 24-31 October 2022 - UNESCO Digital Library 
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Gemensamt uttalande angående skydd av 

utbildning från attack i Ukraina 

Med anledning av den allvarliga situationen i Ukraina har en 
mängd nationalkommissioner till Unesco enats om ett gemensamt, officiellt uttalande, 
där den Ryska Federationen ombeds upphöra med sina attacker mot 
utbildningsinstanser, elever och personal i Ukraina. Svenska Unescorådet är en av de 
nationalkommissioner som står bakom uttalandet. 
 

Läs uttalandet från den 9 september 2022 här: Unescos nationalkommissioner: 
Gemensamt uttalande på Internationella dagen för skydd av utbildning från attack « 
Svenska Unescorådet  

Tycker du att fler borde ta del av Svenska Unescorådets nyhetsbrev? 

Skicka vidare den här länken så får fler chans att följa det som händer i Unescos 
verksamhet nationellt och globalt! 

Get a Newsletter (gansub.com) 

Stort tack!  
 

  

 

Följ oss på sociala medier!  
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